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1.5 Beleidsmatige beheersingsmaatregelen 
 
Beleidsmatige processen en doelstellingen 
Om de gestelde doelen te verwezenlijken voert het bestuur een beleid, waarbij de actualiteit 
steeds in het oog wordt gehouden. Het bestuur kan voor de behandeling van specifieke 
onderwerpen een speciale commissie instellen. Ook kan het bestuur adviezen inwinnen bij 
externe deskundigen. 

Het bestuur laat zich bij het maken van beleid ondersteunen door periodieke rapportages, 
die tezamen een totaalbeeld moeten geven van de (financiële) positie van het 
pensioenfonds met de daarbij te onderkennen en te analyseren risico’s. Deze periodieke 
rapportages zijn onder meer: 
• Het financieel jaarverslag; 
• Een actuarieel jaarrapport; 
• De kostenbegroting plus de controle kostendekkendheid pensioenpremie; 
• De maandelijkse beleggingsrapportages, inclusief ontwikkeling dekkingsgraad; 
• De Asset Liability Management (ALM-)studie; 
• De verslagstaten voor DNB; 
• Het rapport van de certificerend actuaris; 
• Het rapport van de externe accountant; 
• Het rapport van de visitatiecommissie 
• De haalbaarheidstoets 

 
Jaarlijks wordt door het pensioenfonds onderzoek gedaan naar de betaalbaarheid van de 
pensioenregeling, waarbij getoetst wordt of de premie voor het komende jaar nog 
kostendekkend is (zie ook paragraaf 4.3). Tevens worden periodiek de gehanteerde 
uitgangspunten met betrekking tot onder andere de lange termijn renteverwachting en de 
ontwikkeling van het personeelsbestand en de salarisontwikkeling getoetst. Deze toetsing 
(ALM-studie) vindt in principe eens in de drie jaar plaats, tenzij de omstandigheden 
aanleiding geven tot eerder onderzoek. 

Bewaking en analyse van het beleidsmatige ondernemingsrisico en de 
managementinformatie 
Ten behoeve van de informatievoorziening aan het bestuur worden maand-, kwartaal- en 
jaarcijfers opgesteld. De werkelijk behaalde resultaten worden afgestemd met de 
geprognosticeerde cijfers en desbetreffende beleidsplannen. Ten aanzien van de 
beleggingen wordt de behaalde performance afgezet tegen de afgesproken benchmark en 
becommentarieerd. 

Alle periodieke rapportages als onderdeel van de informatievoorziening worden in de 
bestuursvergaderingen behandeld. Hierbij wordt getracht rekening te houden met alle te 
onderkennen risico’s die van invloed kunnen zijn en wordt getracht op ontwikkelingen 
adequaat in te spelen. 

Periodiek vindt door het bestuur, in overleg met de werkgever, een heroverweging plaats 
met betrekking tot de continuïteit van het pensioenfonds, waarbij aandacht geschonken 
wordt aan de mogelijkheid tot volledige herverzekering van de pensioenregeling. 

Financieel Crisisplan 
Op grond van artikel 145 van de Pensioenwet moeten pensioenfondsen in hun Abtn een 
financieel crisisplan hebben opgenomen. Het opstellen van een financieel crisisplan vergroot 
de slagvaardigheid van het pensioenfonds in tijden van crisis. Voordeel is bovendien dat 
deelnemers vooraf beter inzicht krijgen in de mogelijke gevolgen van een financiële 
crisissituatie bij het pensioenfonds voor hun pensioen. 
 
Het Financieel Crisisplan is opgenomen als bijlage 2 bij deze Abtn.
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